
 

 

                                   

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vel mødt til AMCs generalforsamling d. 20. februar 

kl. 19.30 i Elsted-Lystrup Beboerhus, 
Elsted Skolevej 4, Lystrup 

 
 

 
 
 

 

 



 

Fra Vedtægterne: 
 

10. Generalforsamlingen.  

a.  Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

b.  Hvert år inden udgangen af marts måned afholdes der ordinær generalforsamling. 

c.  Hver år inden den 15. januar, gives der medlemmerne skriftlig besked om tidspunktet for af-

holdelse af ordinær generalforsamling. Samtidig meddeles at forslag der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. 

d.  Forslag, der ikke er fremsendt rettidigt, kan ikke nyde fremme på generalforsamlingen. 

e.  Dagsorden, regnskab, budget og indkomne forslag skal være medlemmerne i hænde senest 14 

dage før generalforsamlingen.  

f. Generalforsamlingens beslutninger træffes på grundlag af almindeligt flertal blandt de fremmødte. 

g.  Unge observatører under 18 år kan vælges til bestyrelsen ud over de 5 faste pladser, men har 

ikke stemmeret og kan ikke påtage sig et ansvar. 

h.  Habilitetsreglen i folkeoplysningslovens §5 stk. 4 skal være overholdt. 

i.  Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter. 

1.  Valg af dirigent 

2.  Bestyrelsens årsberetning ved formanden. 

3.  Godkendelse af regnskabet 

4.  Fremlæggelse af budget. 

5.  Indkomne forslag. 

6.  Fastsættelse af medlemskontingent 

7. Valg af formand (lige årstal) 

8.  Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af unge observatører, hvis der er frem-

sat ønske herom (det skal fremgå af dagsordenen, hvem der er på valg). 

9.  Valg af suppleanter 

10. Valg af revisor 

11. Valg af revisorsuppleant 

12. Eventuelt 

 

j.  Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, hvis bestyrelsen, finder det nødvendigt eller et 

flertal af de aktive medlemmer fremsender skriftligt krav herom. 

k.  Referat fra ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal offentliggøres i først følgende 

nummer af klubbladet 

l.  Støttemedlemmer har møde og taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen. 

m. Medlemmer i restance har ikke stemmeret på generalforsamlingen. 

Valg til bestyrelsen 
 

På valg som bestyrelsesmedlem er:  På valg som suppleanter er: 
Henrik Jørgensen (modt. ikke genvalg)  Henryk Zylber 

Helge Laursen   Frank Herbsleb 

   

   

På valg som revisor er: 
  
                       

Leif Nielsen                      

 På valg som formand er: 
Leif Nielsen (modtager ikke genvalg)                     

Leif Nielsen                      

 Der vælges ikke formand i år 

 
 

 
 

  



 

Indkomne forslag til behandling  
 

 

 

Der er ikke indkommet forslag fra klubbens medlemmer. 

 

Bestyrelsen stiller følgende forslag til vedtægtsændringer: 

 

 

Til vedtægternes §6 tilføjes et nyt stykke g.: 

 

Medlemmer af andre modelflyveklubber, der er godkendte af Modelflyvning Danmark, kan efter 

dokumenteret andet medlemskab optages som B-medlem af AMC til et kontingent der svarer til ½ 

pris af det ellers aktuelle kontingent. Medlemskabet giver ikke stemmeret, men er ellers sidestillet et 

almindeligt medlemskab. 

 

Formålet er at kunne tilbyde et egentlig medlemskab til flittige gæstepiloter. Det svarer til den nu-

gældende aftale med MFA, blot er der her tale om individuelle aftaler og ikke klubaftaler. 

 

 

 

Vedtægternes §10 stk e. som har følgende ordlyd: 

 

Dagsorden, regnskab, budget og indkomne forslag skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage 

før generalforsamlingen. 

 

Foreslås ændret til følgende ordlyd: 

 

Dagsorden, regnskab, budget og indkomne forslag skal offentliggøres på foreningens hjemmeside 

samt skal om muligt udsendes til hvert medlem via e-mail. Et medlem kan på givet forlangende fort-

sat få tilsendt materialet som brevpost. 

 

Formålet er at spare brevporto ifm udsendelse af materiale forud for generalforsamlingen, når mate-

rialet alligevel er lagt ud på hjemmesiden. 

 

 

 

Forslag om nyt klubhus. 

 

Bestyrelsen foreslår, at ruinerne af det gamle klubhus fjernes og erstattes af en mandskabspavillon, 

som vi har på hånden hos fa. JORTON. Forslaget indebærer en beløbsgrænse på 25.000 Kr.  

 

Budget og detaljer fremlægges under forslagets behandling på generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Mvh. Allan Feld. 



 

Aarhus Modelflyve Club 
 

Regnskab for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 

samt budgetforslag for 2013 
 

 

Indtægter Regnsk. 12 Budget 12 Budget 13 

    Kontingenter 68.075 70.000 70.000 
Arrangementer 3.321 1.000 8.000 

Diverse indtægter 1.000 0 0 
Tilskud & renter 3.637 130 3.630 

Indtægter i alt 76.033 71.130 81.630 

    

Omkostninger Regnsk. 12 Budget 12 Budget 13 

    Anlægsarbejder 0 5.000 8.500 

Nyanskaffelser 1.695 3.000 3.000 
Plads- og lokaleleje 7.342 6.000 8.500 

Drift og vedligehold 8.398 10.000 10.000 

Forsikringer 4.595 4.000 5.000 
Foreningskontingenter 1.941 2.000 2.100 

Administration 1.551 2.000 2.000 
AMC-nyt 6.160 5.000 5.000 

Klubarrangementer 7.342 5.000 20.000 
Modelflyvermøde 0 0 7.000 

Diverse øvrige 2.431 2.000 2.000 

Omkostninger i alt 41.455 44.000 73.100 
    

Årets resultat Regnsk. 12 Budget 12 Budget 13 

    Før hensættelser 34.578 27.130 8.530 
Efter hensættelser 9.578 2.130 -16.470 

    

Aktiver Regnsk. 12 Budget 12 Budget 13 
Kassebeholdning 506 0 0 

Bankkonti 120.633 123.785 132.315 
Tilgodehavender 0 0 0 

Aktiver i alt 121.139 123.785 132.315 
    

Passiver Regnsk. 12 Budget 12 Budget 13 

    Egenkapital 47.039 48.785 52.315 

Hensættelser 75.000 75.000 100.000 
Gæld / skyldige omk. 900 0 0 

Passiver i alt 121.139 123.785 132.315 
 


